
 Paradiset Hanvedens vänner

Protokoll vid årsmöte i Paradiset Hanvedens vänner 
verksamhetsåret 2010

Paradiset den 17 april 2011

1. Nicke Larsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet

Som röstlängd beslutades att närvarolistan skulle användas
3. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

Mats Gullberg som ordf och Margareta Rickman Törnqvist som sekr
4. Val av två justerare tillika rösträknare

Valdes Lars-Gunnar Andersson och Björn Hallerdt
5. Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning
6. Fastställande av föredragningslista

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg av information under övriga frågor
7. Styrelsens årsredovisning med  balans- och resultaträkning 

Gicks igenom och lades till handlingarna. Verksamheten har gått med liten förlust, 
som dock ej syns i bokslutet då fyrhjulingen sålts till Huddinge kommun för 18000 
kronor. Uthyrningen till skolklasser har varit sämre vad gäller de yngre barnen medan 
uthyrningen till gymnasieklasser glädjande har ökat. Ett stort problem är avgifterna för 
sophantering  där det visat sig svårt att nå en bra överenskommelse med  SRV. 
Elräkningarna har också blivit högre.

8. Revisorernas berättelse
Revisor Ing-Britt Källman föredrog  revisionsberättelsen

9. Fastställande av balans-och resultaträkning samt beslut om handhavande av 
uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkningen godkändes och lades till handlingarna Beslutades att 
vinsten förs i löpande räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Fastställande av eventuella arvoden till styrelse och revisorer samt eventuella 
arbetsgrupper
Styrelsen avsäger sig arvoden i likhet med tidigare 

12. Verksamhetsplan
Nicke Larsson redogjorde för innehållet i utdelad plan för 2011. 

• Fortfarande inget skriftligt arrendeavtal. Reservatet sköts i samarbete med Huddinge 
kommun, som ansvarar för hushållssoporna. Latrinhanteringen är föreningens ansvar, 
dock är priset för hämtning ännu ej fastställt. Förslag finns om kompostering i syfte att 
förenkla och slippa hämtningskostnad. Toaletterna vid torpet hålls stängda då torpet 
inte är öppet eller uthyrt. 
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• Stugfogdarna har ansvar för stugorna . Fler besökare önskas till torpet på söndagar och 
mer samarbete med STF Stockholmskretsen och Södertörnskretsen.

• Program 2011: Städdagar vår och höst. Vandring första söndagen månaderna april-
juni och augusti-november som annonseras på hemsidan. Sörmlandsledens dag och 
Gröna kilars dag samtidigt den 15 maj då bl a stugfogdar kommer och berättar om hur 
det var förr och Tord Törnqvist berättar om Gustav Fröding. Den 29 maj utflykt till 
Sandemar.  Slåtterdag den 21 augusti tillsammans med Huddinge kommun.  Utflykt 
för stugvärdar och stugfogdar går den 10 september till Nynäshamn. Datum för 
svamputflykt ännu ej klart. Kanelbullens dag i regi STF Stockholmskretsen blir den 2 
oktober och städdag för hösten blir den 8 oktober. Den 27 november traditionell 
Adventsvandring i Paradiset som avslutas med brasa och kaffe i Gillestugan. 

• Björn Hallerdt påminde om att det finns mycket intressant att titta på norr om stan bl a 
vid Järvafältet med intressanta  gamla gårdar, örtagårdar, lantbruk mm. Hemsidan bör 
utvecklas betr hembygdsdelen t ex uppgifter om Samelägret. Skyltar kommer att sättas 
upp vid kyrkgrunden och senare vid andra intressanta platser. Arbetsgrupp samlar 
information. Även dokumentation samlas till ett arkiv.

13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
2011 års budget oförändrad. Resultatet beror mycket på hyresintäkterna.
Årsmötet godkände budgeten.

14. Fastställande av medlemsavgift 
Beslutades om oförändrad avgift 100 kr för enskild medlem och 100 för familj samt 
500 kr för förening. Förslag om höjning av familjeavgift hänsköts till styrelsen som 
återkommer med förslag till nästa årsmöte

15. Val av ordförande på ett år
Nicke Larsson valdes till ordförande 2011-2012

16. Beslut om antalet ledamöter
Oförändrat 4 ordinarie och 3 suppleanter

17. Val av styrelsemedlemmar
Gunilla Andér kvarstår 2010-2012
Håkan Petersson kvarstår 2010-2012
Anders Wennersten kvarstår  2010-2012
Amis Risberg omval 2011-2012 (ett år på egen begäran)
Suppleanter:
Tord Törnqvist omval 2011-2012
Jan Elegeryd omval 2011-2012
Michael Löhf nyval 2011-2012

     18.Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljes på ett år 2011-12)
           Revisorer Anna Lönnqvist        omval     sammankallande

Ing-Britt Källman     omval            

Revisorsuppleanter Håkan Nordenadler  omval
Vakant 

19. Val av valberedning (väljes på ett år 2011-12)
Mats Gullberg (sammankallande) och Hans Lundgren omval samt
Louise Zetterberg (nyval)

20. Beslut om omedelbar justering av samtliga personval
Årsmötet godkände och justerade ovanstående personval

21. Förslag från styrelsen och motioner
Inga inkomna motioner
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22. Övriga frågor
• Hans Lundgren undrade varför kommunbidraget om 15000 är indraget liksom bidraget 

för uppmuntran av stugfogdar och stugvärdar
• Försöket med öppethållande även vardagar på sportlovet 2010 lockade inga besökare
• Förslag om att söka EU-bidrag framlades av Michael Löhf. Troligen behöver vi ett 

specifikt projekt att söka på. Man bör försöka med nya förhandlingar på högre nivå i 
kommunen. Samtliga frågor hänsköts till styrelsen

23. Nicke Larsson avslutade mötet med att avtacka de medverkande med en blomma. 
Avgående i styrelsen och revisorssuppleant var ej närvarande utan får avtackas senare.
Utlovat föredrag från Haninge kommun utgick då tjänstemannan fått brådskande 
tjänsteresa.

Mötessekreterare                         Mötesordförande    

               
Margaretha R Törnqvist           Mats Gullberg              

Justerare:

Lars Gunnar Andersson Björn Hallerdt
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